Informacja o pracy Wójta Gminy Baruchowo
w okresie międzysesyjnym
28.03.2018 r. - 04.07.2019 r.

Wysoka Rado !
Szanowni Państwo!
Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej i podległych jednostek organizacyjnych
gminy Baruchowo
W zakresie zadań inwestycyjnych pragnę poinformować, że trwają prace przy przebudowie
drogi wewnętrznej w miejscowości Baruchowo - przez działki do skrzyżowania z drogą
wojewódzką.
W dalszej kolejności realizowana będzie droga gminna Trzebowo, następnie Grodno i Stawek.
Informuję, iż w ostatnich dniach podpisana została umowa na modernizację drogi dojazdowej
do

gruntów

rolnych

w miejscowości

Grodno.

Dofinansowanie

na realizację

tej

inwestycji z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 81 000,00 zł. Natomiast
całkowity koszt przedsięwzięcia opiewa na kwotę ponad 555 tys. zł. Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Grodno polegać będzie na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi,
zjazdów bitumicznych, utwardzonemu obustronnym poboczem, profilowaniu częściowym
umocnieniu skarp płytami ażurowymi oraz na wykonaniu odwodnienia.
Z kolei 8 lipca br. odbędzie się uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C
i 191063C w miejscowości Baruchowo”. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę
trzech odcinków dróg w tym 4 skrzyżowań, budowę chodników, odtworzenie rowów oraz
wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nowego oznakowania pionowego
i poziomego oraz zjazdów.
Kontynuując, chciałbym poinformować, że 5 lipca rozpoczną się prace związane z przebudową
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna. Droga otrzyma nową nawierzchnię
asfaltową. Przebudowa zostanie w całości sfinansowana z budżetu gminy.

W dalszej części chciałbym poinformować, że 2 lipca odbyło się spotkanie konsultacyjne
dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru położonego przy
drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży i Skrzynki.
Natomiast 12 lipca 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
organizuje spotkanie-szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru w ramach
inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc przyznania pomocy w zakresie

rozwój

działalności

gospodarczej.

zainteresowane proszone są o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy

Osoby

przyjmowane będą

telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną
zglowiaczka@wp.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do 03.07.2019 r.
W dalszej kolejności pragnę zaprosić wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie na kolejny Rajd Rowerowy po terenie gminy Baruchowo i gminach sąsiednich,
który odbędzie się w sobotę 13.07.2019 r. Zapisy przyjmowane będą w dniach: 03.06.2019 r.
- 10.07.2019 r. w Hali Sportowej, bądź telefonie.

Na zakończenie chciałbym poinformować, iż teren gminy Baruchowo został uznany jako
zagrożony suszą rolniczą dla upraw zbóż jarych na glebach I kategorii. W związku
z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie szkód. Informacje
o wystąpieniu skutków suszy oraz szacunkowe dane proszę przekazywać do Urzędu Gminy w
terminie do dnia 31 lipca 2019 r. ale nie później niż na trzy dni przed planowanym koszeniem
roślin, tak aby komisja mogła sporządzić protokół strat w danej uprawie.

W związku z panującymi wysokimi temperaturami oraz widocznymi już skutkami suszy,
zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych o racjonalnie
i możliwie oszczędne korzystanie z wody na cele inne niż socjalno – bytowe oraz ograniczenie
do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów.
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